অভৰ্ িকেবাডর্ ৫

বয্বহার িনেদর্িশকা
তৃতীয় সংস্করণ: ১ জানু য়াির ২০১১
িদব্তীয় সংস্করণ: ২৬ মাচর্ ২০০৭
পিরমািজর্ত পৰ্থম সংস্করণ: ২০ েফবৰ্ুয়াির ২০০৬
পৰ্থম সংস্করণ: ৯ েফবৰ্ুয়াির ২০০৬

OmicronLab
http://www.omicronlab.com

অভৰ্ িকেবােডর্র সােথ েযসব িফক্সড িকেবাডর্ েলআউট এেসেছ েসগুেলা পিরবতর্নেযাগয্। এছাড়াও আপিন আপনার বয্বহােরর
জনয্ িনেজর মত িকেবাডর্ েলআউট ৈতির কের িনেত পারেবন। এজনয্ আপনােক “Layout Editor” বয্বহার করেত হেব।
এেকবাের নতুন বয্বহারকারীরাও সব্চ্ছেন্দ এবং খুবই কম সমেয় যােত তােদর পছন্দমত বাংলা িকেবাডর্ েলআউট ৈতির করেত
পােরন, েসভােবই এিটর িডজাইন করা হেয়েছ।

িকেবাডর্ েলআউট সম্পিকর্ত সাধারণ জ্ঞান:
িকেবাডর্ েলয়ার: অভৰ্ িকেবাডর্ চারিট স্টয্ান্ডাডর্ িকেবাডর্ েলয়ার সােপাটর্ কের -

Normal –
এই েলয়াের আপিন Shift Key/Caps Lock ছাড়া টাইপ কেরন। ইংেরিজেত েলখার সময় এই েলয়াের “েছাট হােতর অক্ষর”
(abcd…) েলখা হয়।

Shift –
এই েলয়াের আপিন িশফট (Shift) কী েচেপ টাইপ কেরন। ইংেরিজ QWERTY েলআউট এ Q েথেক P, A েথেক L, Z েথেক
M কীগুেলার জনয্ Caps Lock িশফট (Shift) কী এর কাজ কের। ইংেরিজেত েলখার সময় এই েলয়াের “বড় হােতর অক্ষর”
(ABCD…) েলখা হয়।

AltGr –
ইংেরিজ ছাড়া অনয্ ভাষাগুেলা (েযগুেলােত বেণর্র সংখয্া ইংেরিজর মত ২৬িট নয়, আরও অেনক েবিশ) কিম্পউটার এ েলখার
সু িবধােথর্ এই অিতিরক্ত িকেবাডর্ েলয়ার ৈতির করা হেয়েছ। আপিন Ctrl+Alt েচেপ AltGr িকেবাডর্ েলয়ার এর বণর্সমূ হ িলখেত
পােরন।

Shift+AltGr –
এই েলয়ােরর বণর্গুেলা েলখার জনয্ আপনােক Shift+Ctrl+Alt এর সােথ েকান কী চাপেত হেব।
Layout Editor িদেয় একিট িকেবাডর্ েলআউট ৈতিরেত আপনার কাজ শুধু েকান কী’েত েকান বণর্ বসেব তা িনিদর্ষ্ট কের
েদয়া। িকেবাডর্ েলআউট ৈতির হেয় েগেল অভৰ্ কীেবােডর্র সমস্ত ৈবিশষ্টয্ এেত িনজ েথেকই যু ক্ত হেব (েযমন, হসন্ত +
কার/মাতৰ্া িলখেল মূ ল সব্রবণর্ েলখা হেব), এজনয্ আপনােক আলাদা েকান েকাড িলখেত হেব না, বা অনয্ িকছু করেত হেব না।

Layout Editor চালু করা:
েকান নতুন িকেবাডর্ েলআউট েলআউট ৈতির করেত চাইেল, অথবা েকান িকেবাডর্ েলআউট পিরবতর্ন করেত চাইেল আপনােক
পৰ্থেমই Layout Editor চালু করেত অেব। িনেচর েমনু েথেক আপিন Layout Editor চালু করেত পােরন:

Layout Editor চালু হওয়ার পর তা িনেচর মত উইেন্ডা িনেয় আসেব:

আপনার ৈতির পৰ্থম িকেবাডর্ েলআউট:
ধাপ ১:
আপিন যিদ ইিতমেধয্ Layout Editor এ েকান পিরবতর্ন কের থােকন তাহেল New Layout বাটেন িক্লক করুন।

ধাপ ২:
নতুন িকেবাডর্ েলআউটিটর একিট নাম িদন, ভাসর্ন িলখুন, আপনার নাম িলখুন।

ধাপ ৩:
এবার পৰ্িতিট কীেত িক্লক কের েসটা িসেলক্ট করুন, তারপর নরমাল, িশফট, AltGr, Shift+AltGr েলয়ারগুেলার জনয্
পছন্দমত বণর্ িলখুন। আপিন পৰ্েয়াজন না থাকেল AltGr, Shift+AltGr েলয়ারগুেলা বাদ িদেত পােরন।

আপিন এসব কীেত েলখার জনয্ সরাসির অভৰ্ িকেবাডর্ বয্বহার করেত পােরন, েসই সােথ উইেন্ডাজ এর সােথ েয কয্ােরক্টার
ময্াপ টুল আেছ েসিটও বয্বহার করেত পােরন। কয্ােরক্টার ময্াপ বয্বহার করার জনয্ Start Menu > Run > charmap.exe
িলেখ চালু করুন। তারপর ফন্ট েথেক Siyam Rupali বাছাই করুন। এখােন েকান বেণর্র উপর ডাবল িক্লক কের, তারপর
কিপ কের েকান কী এর উপর েপস্ট করেত পােরন।

ধাপ ৪:
এবার আপনার কীেবােডর্র ছিব েকান ইেমজ এিডটর বয্বহার কের ৈতির করুন, েযখােন েকান কী’েত আপিন েকান
বণর্/বণর্সমূ হ বিসেয়েছন তা েদখােনা আেছ। আপনােক নরমাল এবং িশফট িকেবাডর্ েলয়ার এর জনয্ একিট এবং AltGr এবং
Shift+AltGr েলয়ার এর জনয্ আলাদা একিট ইেমজ বানােত হেব। এই ছিবিট আপিন অভৰ্ িকেবাডর্ এর েলআউট িভউয়ার এর
সাহােযয্ েদখেত পারেবন।

আপিন চাইেল একিট খািল (Blank) কীেবােডর্র ছিব ডাউনেলাড কের িনেত পােরন, যার উপের আপিন েলআউেটর িবিভন্ন বণর্
বসােবন। এখান েথেক ডাউনেলাড করুন: http://www.omicronlab.com/go.php?id=20

ধাপ ৫:
আপনার িকেবাডর্ েলআউট ৈতিরর কাজ েশষ! ফাইলিট েসভ করুন।
এবার উইেন্ডাজ এক্সেপ্লারাের ফাইলিটর উপর ডাবল িক্লক করেল েসটা ইন্সটল হেয় যােব।

একইভােব আপিন অভৰ্ িকেবাডর্ এর সােথ েযসমস্ত িকেবাডর্ েলআউট এেসেছ েসগুেলা পিরবতর্ন করেত পারেবন। এজনয্
িকেবাডর্ েলআউট এিডটর এর “Load Layout” বাটেন িক্লক করুন, তারপর েযেকােনা একিট েলআউট বাছাই কের উপেরর
িনয়েমই এিডট করুন।

িকছু সাধারণ তথয্:
েকান কী’েত -

েরফ বসােত চাইেল - র্ (র + হসন্ত) িলখুন
র-ফলা বসােত চাইেল - ◌্র (হসন্ত + র) িলখুন
য-ফলা বসােত চাইেল - ◌্য (হসন্ত + য) িলখুন

আপনার েকান পৰ্েশ্নর জবাব এইখােন খুঁেজ না েপেল ওিমকৰ্নলয্াব েফারােম পরামশর্
চাইেত পােরন।
http://www.omicronlab.com/forum

